
Zápis

ze zasedání komise pro obhajobu doktorské disertační práce mgr.Martina Bartušky:
,,Soil organic matter dynamics at reclaimed and unreclaimed post-mining sites"
v oboru Environmentá|ní vědy.

Místo a datum konání:
Komise se sešla dne 29.9' 2014 v 15:00 v knihovně Ústavu pro Životní prostředí PřFUK,
Benátská 2 (viz při|oŽená prezenční |istina).
S|oŽení komise:
Prof'RNDr.Jaros|av SmrŽ, CSc. - předseda
Doc.RNDr.Tomáš Cajtham|, PhD - řádně omluven
Prof.ing. Luboš Borůvka, Dr.
Prof.ing.et mgr. Jan Frouz, CSc.
Doc.ing.Jakub Hruška, CSc.
Prof. RNDr.Martin Mihaj|evič, CSc.
Prof.ing.Hana Šantrůčková, CSc.
RNDr.Kare| Tajovský, CSc.

Oponenti:
Prof.ing'Luboš Borůvka, Dr.
Ing.Jan Vopravil PhD

Program:
1) Uvod. Předseda komise představi| uchazeče a jeho pub|ikační činnost.

2) Prezentace disertace. mgr.Martin Bartuška seznámi| přítomné s tezemi, výs|edky,
závěry a výstupy své práce V cca 20-i minutové prezentaci.

3) Vviádření ško|itele. Ško|ite|, prof.Jan Frouz informova| komisi o průběhu studia
doktoranda a zhodnoti|jej k|adně.

4) Posudkv oponentů. Posudky oponentů by|y přečteny před komisí v p|ném znění a
by|y doplněny da|šími postřehy a poznámkami, které umoŽnily č|enům komise
utvořit si dostatečný obraz o předk|ádané disertaci.

5) Diskuse připomínek p|ynoucích z posudků. Uchazeč reagoval na otázky, námitky a
poznámky formu|ované oběma oponenty v posudcích a v navazující rozpravě.

6) Všeobecná diskuse. Č|enové komise i přítomní v plénu vznes|i na uchazeče
něko|ik dop|ňujících dotazů, připomínek a komentářů (viz diskusní |ístky). otázky a
připom ínky byly uspokoj ivě zodpovězeny.

7) Uzavřené iednání komise. Komise zváži|a v detai|ní rozpravě všechny aspekty
práce i ústní obhajoby.



8) H|asování. Členové komise h|asovali tajně prostřednictvím h|asovacích |ístků' Ze
sedmi přítomných odevzdalo hlas všech sedm přítomných členů komise a
všechny h|asy by|y k|adné (viz h|asovací |ístky a přiloŽený zápis o hlasování).
Ce|kový výs|edek h|asování byl tedy k|adný,

9) Závěr jednání. Č|enové komise, uchazeč a hosté by|i seznámeni s výs|edky tajného
hlasování. Předseda komise uzavře|jednání návrhem na udě|ení titu|u PhD.

Stanovisko:
Komise doporučila předk|ádanou prácijako práci disertační a udě|ení uchazeči titu|u
,,doktor.. (Ph'D') v oboru Environmentá|ní vědy.

Dne 29.9. 2014 
- a)

lbr
/u

Prof.RNDr.Jaros|av SmrŽ. CSc


